30

EL 9

COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN ENRIC f^ATARRQOONA

aquests, és clar, s'hi abonen. I de quina
manera! Algun culer va seguir els comentaris del partit de bàsquet de dissabte contra l'Unicaja? I els comentaris
i «reflexions» del partit dè diumenge entre el Madrid i el València? Un escàndol.
Barcelonistes: a més de treure el so per
què no proveu de donar-vos de baixa?

Cornuts i pagar el canal
Cada dia que passa va quedant més clar
que el Barca, millor dit l'expresident
Nuñez, va fer un mal negoci apuntant-se a Via Digital. Cal suposar que els
números que li varen proposar en
aquells moments el devien satisfer en

LATRÍA

algun sentit. Però no hi ha dubte que
els barcelonistes hi han fet un molt nrial
negoci. A la pràctica no tenen més remei que seguir les evolucions del seus
respectius al canal de la competència,
a Canal Plus-Cànal Satélite Digital. I

«Al Filo de lo Imposible»
emet l'ascensió a l'Everest

,

• TV3 2 1 . 3 0

Athietíc de .
Bilbao-Vila-real
Des de San Mamés, partit
de tomada dels quarts de
final deia copa del Rei. El
Bilbao fio té tot a favorper
passar a les semifinals
després de la seva victòria
en l'anada per 0-2. "

it&mt^p
t C a n a l + ;"•' '•!"

Wizards-Spurs
Jordán i els seus intentaran
retrobar la victòria després
de dos partits seguits
perdent. El seu rival, segon
a la posició de la confeiència mitjà oest, no
sembla que els hagi deposar les coses gaire fàcils..

»Teledeporte 22.00

Reus-Liceo
El Reus afronta un partit
complicat contra el Liceo
Vodafone en la divuitena
jornada de la divisió
d'íionor. L'equip de la
Corunya ocupa la segona
posició en la classificació
darrere del Barca.

ilúdase

apodere de ti. Deja que el amor
enUT en tu vitkt v tu corazón

Barcelona. El partit que TV3
va retransmetre dissabte
passat entre els dos equips
bascos de la primera divisió
es va convertir en el
programa mes vist del dia a
Catalunya L'AthIeticde
Bilbao-Real Sociedad,
corresponent a la vintena
jornada de lliga, va obtenir
una audiència mitjana de
618 000 espectadors, amb
un 28,5 per cent de quota
de pantalla

MARC SALGAS
Barcelona

Al Filo de lo Imposible dedicarà
el 20 i el 27 de gener (La 2 a les
21 h) dos programes especials
a l'expedició que els va portar
fins a l'Everest, el cim més alt
de la terra amb 8.848 metres.
L'equip del prestigiós programa va assolir la muntanya el
dia 23 de maig per la cara nord
i sense oxigen, culminant el
major repte esportiu i audiovisual de la temporada. La gesta
dels alpinistes va ser anunciada en directe a través de les cameres de Televisió Espanyola
amb un categòric «Ho hem
aconseguit». Ara, els aficionats
als esports de muntanya podran gaudir del muntatge complet de l'expedició en dos capítols. El primer d'ells, titulat £«
el aire leve, estarà dedicat al
muntatge dels camps d'alçada
i a la preparació tecnològica
per a la retransmissió en directe des del cim. També alternarà
declaracions dels expedicionaris d'«Al Filo» (Juanito Oiarzabal, Juan Vallejo, Ferran Latorre, Juanjo Garra i Josu Bereciartua) amb declaracions de

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Magazine. Eurolllga
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 IVIagazine. Eurolllga
16.00 Camp Nou migdia.
16.30 Tiempo de juego, l a divisió.
Barcelona-Sevilla
18.30 Todo Barca.
19.30 IVIagazine. Eurollíga
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou vespre.
21.30 Todo Barca.
22.30 Àlbum de Oro. Rayo
Vallecano-FC Barcelona.
Temp. 9 3 / 9 4
00.15 IVIagazine. Eurolliga
01.00 Camp Nou vespre.
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L'AthIetic-Real
Sociedad, líder
d'audiència
dissabte

El canal Via
Mundial comença
les seves
emissions

L'equip d'«AI Filo» va fer el cim de l'Everest el passat 23 de maig. / EFE

dos dels millors alpinistes de la
història, Chris Bonington i
Reynold Mesner. El segon capítol, Cinco días de mayo, recull els resultats dels dos mesos
d'expedició amb les imatges
que es van poder veure en directe des del cim.

EUROSPORT
08.30 TenmsOpen d'Austràlia
19.15 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic
2002
21.15.Boxa
22;30 Tennis. Open d'Austràlia
23.30 EurosportNews.
23.45 Patinatge. Campionat
d'Europa de patinatge artístic

2001
01.15 EurosportNews.

Després de l'emissió de cada
documental, el portal Eresmas
oferirà una videoconferència
amb Sebastián Álavaro, director del programa, i l'alpinista
Juanito Oiarzabal, a cfui els internautes podran traslladar les
seves preguntes.

SPORTMANIA
08.00 Hoquei. NHL.
PhiladelphiaFlyers-New .
Jersey Devils
10.00 Futbol. 2a divisió.
Extremadura-Oviedo
12.00 Bàsquet. NBA:
Raptors-Clippers
14.00 Futbol
15.25 Noticias.
15.30Futbol. l a divisió. Real
IVIadrid-València
17.15 Bàsquet Lliga ACB:
• Unicaja-Barcelona
19.15 Futbol Americà. N F L W i l d
Card: Raiders-Jets
22.30 Bolf. Sony Open Hawaii.
Sajornada
00.30 Noticias
01.00 Boxa
03.45 FutboL l a divisió.
Barcelona-Sevilla
05.50 Bàsquet. ABC+
06.00 Rugbi. Heinel^en Cup

Madrid. El canal Via
Mundial, mtregament
dedicat al mundial de ,
futbol que es disputarà
tl'estiu vinent, va començar
ahir les seves emissions de
forma oficial El canal es
pot veure a traves de la
plataforma Via Digital I
idisposa d'una pantalla
múltiple en la qual
I l'espectador pot triar el que
vol veure /EFC

TELEDEPORTE
10.01 Noticias
10.10 Tennis. Open d'Austràlia
19.30 Cros. Cros de Haro. Cursa
masculina i femenina
20.30 Handbol. Espanya-Rússia .
22.00 Hoquei patins. Reus-Liceo.
Lliga Divisió d'Honor. Jornada

18
23.30 Polideportivo 2002
00.00 Tennis. Open d'Austràlia02.00 Patinatge
artistIcCampionat d'Europa
patinatge artístic 2 0 0 2 .

FUTBOLTOTAL
07.00 Newcastle-Leeds United.
Premier League. Jornada 22
09.00 Bolton Wanderers-Chelsea.
Premier League. Jornada 2 2
11.00 Auxerre-Bordeus. Lliga
francesa. Jornada 2 1
13.00 Southampton-IVIanchester
United. Premier League.
Jornada 2 2 .
15.15 Real Madrid-València. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
17.15 Barcelona-Sevilla. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
19.30 90 minutos Europa.
21.00 Valladolid-Deportivo. Lliga
espanyola. Jornada 2 0
23.00 IVIarsella-Bàstia. Lliga'
francesa. Jornada 2 1
01.00 Arsenal-LiverpooL Premier
League. Jornada 2 2
03.00 Newcastle-Leeds. Premier
League. Jornada 2 2
05.00 Àuxerre-Bordeus.

